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 Για τους 12 πρόσφυγες - απεργούς πείνας
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου
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 - 26|04|2017 11:22

Ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Μυτιλήνης επισκέφτηκε τη Δευτέρα τους 12 απεργούς πείνας και δίψας στο Κέντρο
Κράτησης της Μόριας. Πρόκειται για Σύρους κουρδικής καταγωγής (ανάμεσά τους και ένας ανήλικος), των οποίων το
αίτημα για παροχή ασύλου απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό. Όπως έχουμε γράψει, ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών
παροχής ασύλου και τη θετική γνωμοδότηση δεδομένου ότι η κουρδική καταγωγή τους καθιστά de facto την Τουρκία μη
ασφαλή χώρα. Ξεκίνησαν την απεργία πείνας την περασμένη Παρασκευή.

Από την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε σοβαρή αφυδάτωση, που αντικατοπτρίζεται και στα ζωτικά τους σημεία,



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/prosfyges
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/article/author/558-emprosnetgr
http://www.emprosnet.gr/article/author/558-emprosnetgr


17/7/2017 Για τους 12 πρόσφυγες - απεργούς πείνας - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/prosfyges/gia-tous-12-prosfyges-apergoys-peinas 2/3

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Από την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε σοβαρή αφυδάτωση, που αντικατοπτρίζεται και στα ζωτικά τους σημεία,
καθώς και εμφανής εξασθένηση, αδυναμία και καταβολή. «Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες η υγεία τους κινδυνεύει με μη
αναστρέψιμες βλάβες ζωτικών οργάνων και βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τόσο την παροχή
ορού πριν από την κατάρρευσή τους όσο και τη μεταφορά τους σε στεγασμένο χώρο προκειμένου να είναι σε εμφανές
σημείο. Μας ζήτησαν μόνο να δημοσιοποιήσουμε τα αιτήματά τους», αναφέρει η Ένωση Γιατρών.

«Δηλώνουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα τους. Καταγγέλλουμε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας και απαιτούμε να δοθούν σε όλους τους πρόσφυγες ταξιδιωτικά έγγραφα για να μεταβούν στις χώρες
επιλογής τους», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
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